


Mgr. Simona Černušáková        Ing. Roman Škrabánek Eva, Šárka, Kristýna a Karin

Navštivte náš nevšední svět cestování na www.monatour.cz

GO parking,  
parkování u letiště 
Vám věnujeme zdarma  
při koupi zájezdu  
do 29.2.2016

Cestujete-li s dětmi,  
můžete využít 
nabídky dítě zdarma   
při koupi zájezdu  
do 31.3.2016

Cestujete-li bez dětí, 
získáte slevu 15 %  
u vybraných hotelů  
při koupi zájezdu  
do 29.2.2016

Při koupi zájezdu 
uhradíte zálohu pouze 
1000 Kč/os a do 14 dnů 
doplatíte do výše  
50% ceny.
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Buďte vítáni mezi námi cestovateli v našem krásném a nevšedním světě cestování.

Neváhejte už ani chvíli a vydejte se spolu s námi za vůní dálek objevovat dosud nepoznané.

Nasedněte do pohodlných autokarů a rychlých letadel a nechte se unášet do světa fantasie.

Bude o Vás dobře postaráno.

Nechte se rozmazlovat a nám bude potěšením.

& Monateam

Sbalte si kufry, letíte!
Máme slevy pro každého z Vás ...



S námi odjedete/odletíte, dovolenou si pěkně užijete, pak se v klidu navrátíte.

10%15% Sleva
při koupi  
do 31. 3. 2016

Sleva
při koupi  
do 29. 2. 2016
* platí pro vybrané hotely 

Časové  
slevy

CK MONATOUR a.s. je pojištěna dle zákona č. 159/99 Sb. u pojišťovny UNIQA – www.uniqa.cz

Proč právě s námi?

Již nemusíte čekat na letišti v dlouhé frontě na Vaše cestovní dokumenty. Kompletní cestovní odbavení 
Vám zašleme týden před odletem na Váš email do pohodlí Vašeho domova. Po příjezdu na letiště se 
půjdete rovnou odbavit „s jedním listem papíru“ k Vaší odletové přepážce. Přejeme Vám šťastný let!

GO parking
Při koupi zájezdu  

do 29. 2. 2016 parkování  
u letiště GO parking zdarma.  

Počet míst je omezen.

Dítě zdarma
Platí pro 1 dítě se 2 osobami  

při koupi zájezdu do 31. 3. 2016.  
Počet míst je omezen,  

nelze uplatnit jiné slevy.

Uvítací koktejl
Po příjezdu do hotelu  

jste srdečně zváni  
na skleničku lahodného moku

Senior -30%
Sleva pro seniory nad 60 let platí 

pro vybrané termíny a hotely. 
Počet míst je omezen, nelze 

uplatnit jiné slevy.

Cestovní pojištění
Pro Vaše pohodlí na cestách 
nabízíme komplexní cestovní 

pojištění UNIQA za 30,– Kč/os/den.

1+1 -20%
Sleva pro 1 dítě cestující  

s 1 dospělou osobou  
platí po celou sezonu.  

Nelze uplatnit jiné slevy.

Usměvavý delegát
Po celou Vaši dovolenou o Vás 

bude pečovat zkušený  
a usměvavý delegát CK Monatour.

Novomanželé -20%
Sleva pro novomanžele  

platí při doložení oddacího listu 
vydaného v roce 2016.  

Nelze uplatnit jiné slevy.

Dovolenkový program
Na každý den máme pro Vás 

připraven zajímavý výlet.  
S námi se nudit nebudete.



Dámy a pánové

vítáme Vás v Klubu cestovatelů MONATOUR. Tento klub Vám přináší řadu zajímavých slev a výhod,  

milá překvapení a každý rok nový zájezd. Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na shledanou s Vámi 

na cestách s MONATOUREM.

Exkluzivní členství v TRAVELCLUBU získávají všichni klienti starší 18ti let, kteří vycestovali s Monatourem 

alespoň třikrát. V budoucnu jej můžete získat i Vy, kteří v tuto chvíli držíte náš katalog v rukou poprvé.

Výhody pro držitele VIPky TRAVELCLUB MONATOUR pro rok 2016:
•  Sleva 10 % na pobytové zájezdy a zájezdy Formule 1 z katalogové nabídky

•  Sleva 5 % na poznávací a relaxační zájezdy z katalogové nabídky

•  Sleva 50 % na jednodenní adventní zájezdy ve vybraných termínech

•  Cestovatelský dárek, který potěší a přijde vhod

VIP výhody monabus
•  Garance Vašeho oblíbeného místa 

•  Uvítací lahvička dobrého vína

•  Šálek osvěžující kávy s malou sladkostí

VIP výhody letadlo
•  Go parking u letiště zdarma

Jak získat cestovatelskou VIPku?  
Dozvíte se na www.monatour.cz

Navštivte náš nevšední svět cestování na  
www.monatour.cz

TRAVELCLUB pro ty, kteří s námi cestují
a již léta nám důvěřují ...

M

onatour slavín
arozen in

y24.



Ochutnejte melounové léto!

ANDALUSIE  ................................................... strana 4

PALMASOL 3*PLUS Benalmádena  ........................................... 6

PARASOL GARDEN 3* Torremolinos  .................................... 7

AMARAGUA 4* Torremolinos  ................................................ 8

TROPICANA 4* Torremolinos  ............................................... 9

MELIÁ COSTA DEL SOL 4* Torremolinos  .......................... 10

MARBELLA PLAYA 4* Marbella  .......................................... 11

COSTA BRAVA  ....................................................  12

ALBA SELEQTTA 4* Lloret de Mar  ...................................... 14

SAVOY 3* Lloret de Mar  ....................................................... 15

MEDITERRANEAN SAND 4* Lloret de Mar  ........................ 16

MARIPINS 4* Malgrat de Mar  ............................................. 17

SORRADOR 3* Malgrat de Mar  ........................................... 18

CAPRICI 4* Santa Susanna  ................................................. 19

MONTEMAR 3* Pineda de Mar  ........................................... 20

ZÁŽITKOVÝ MONA ESTRELLA KLUB  ............................21

DON JUAN TOSSA 4* Tossa de Mar  .................................... 22

AMARAIGUA 4* Malgrat de Mar ......................................... 23

ISCHIA  ..........................................................................  24

TERME PARK MEDITERRANEO 3* Forio – Citara  ............. 26

PARC HOTEL LA VILLA 4* Forio – San Francesco  ............ 27

VILLA AL PARCO 3* Forio – San Francesco  ....................... 28

MONA KLUB SEÑiOR  ......................................................29

TERME VILLA TERESA 3* Forio – Citara  ........................... 30

SORRISO THERME 4*/ VILLA AGAVE 3* Forio – Citara  .. 31

CITARA 3* Forio – Citara  ..................................................... 32

HIBISCUS 3* Forio – Chiaia  ................................................. 33

KERKYRA  .................................................................  34

MEMENTO KASSIOPI RESORT 3*PLUS Kassiopi .................. 36

ALKYON BEACH 3* Agios Georgios  ................................... 37

AMALIA 3* Dassia  ................................................................ 38

VILA MARGARITA Barbati  ................................................... 39

OBSAH

Kompletní nabídka hotelů na  
www.monatour.cz



ANDALUSIE

Dovolenkový program pro každého z Vás
SEVILLA: Tento výlet Vás zavede do srdce Andalusie, do města flamenca a bý-
čích zápasů, do  Sevilly, ležící na  korzáry opěvované řece Guadalquivir. Ale přede-
vším Sevilla má svou atmosféru, být venku v davu usměvavých lidí, toulat se ve spleti 
úzkých uliček a rozkvetlých náměstíček, zajít na skleničku sherry, je nezapomenu-
telný zážitek. Všichni, kdo navštíví Sevillu, musí vidět někdejší mešitu, přestavěnou 
na katedrálu, které dominuje 90 m vysoká zvonice, bývalý minaret. Až sem můžete 
vystoupat a z blízka obdivovat větrnou korouhvičku, jež místní mazlivě nazývají La Gi-
ralda. Vaší pozornosti neunikne ani slavná býčí aréna s arkádami, která pojme až 
14 000 diváků, kde se každou neděli koná tradiční korida. Ve volném čase zajděte 
do Triany, někdejší cikánské čtvrti, kam s oblibou chodívají tanečníci flamenca, a kde 
se nacházejí nejvyhledávanější obchody s keramikou.
CÓRDOBA: Už jste poznali Sevillu? Pak musíte vidět i  Córdobu, někdejší hlavní 
město mocného arabského království Al-Andalus. Leží v  půvabném ohybu řeky 
Guadalquivir, na křižovatce obchodních cest, kde se po staletí snoubila vzdělanost, 
kultura a umění arabů, křesťanů a židů. Právě tady se nachází Velká mešita, nejkrás-
nější z islámských staveb v Evropě, která ohromí barevnými  oblouky s 850-ti sloupy 
z žuly, jaspisu a mramoru. Vidět musíte i zlatý Mihráb, modlitební výklenek, jež ucho-
vával zlatou kopii koránu a kam se chodili modlit chalífové. Co by kamenem dohodil 
se rozkládá půvabná Juderia, židovská čtvrť, se slavnou synagogou ze 14.století. 
Právě zde najdete dlážděné uličky s  železnými mřížemi, kde stříbrotepci ve  svých 
dílnách vytvářejí jemné šperky, dnes tradiční suvenýr Córdoby.
GIBRALTAR: To je oblíbený výlet do britské korunní kolonie, ležící na věčně zelené 
Tarikově skále, kde v  roce 711 přistál arabský vojevůdce Tarik a  v  roce 1713 ve  válce 
o španělské dědictví jej získali Britové. Poté, co překročíte La Línea de la Concepción se 
ocitnete v úplně odlišném světě, kde se střetává britská kultura se španělskou a arab-
skou zároveň. Vystoupáte mikrobusem na vyhlídkové terasy Punta Europa, odkud při 
dobré viditelnosti spatříte Africký kontinent i město pod Vámi. Nelekněte se, když Vás 
navštíví zdejší maskot – magot bezocasý. Ve  volném čase se můžete projít po  Main 
Street, v klidu posedět při výborné kávě či nakoupit v mnoha značkových obchodech. 
Co dodat? Snad jen, že Britové tu zůstanou stejně dlouho jako bezocasé opice.
MAROKO A TANGER: V Andalusii na Costa del Sol máte výjimečnou příležitost 
navštívit dvě země během jedné dovolené, a tak si Vaše koupání a slunění zpestřit 
návštěvou afrického kontinentu. Vydáte se napříč Gibraltarským průlivem z Tarify 
do Maroka, kde Vás po hodinové plavbě přivítá město Tanger. Zavítáte do Mediny 
s typickou arabskou atmosférou, navštívíte obchůdky se smluvními cenami a ochut-
náte tradiční marocká jídla. Chybět nebude ani návštěva tkalcovny koberců a ma-
rocké čajovny s čerstvým mátovým čajem a piniovými oříšky. Byl by hřích tento výlet 
neokusit.

PO CELOU DOBU VAŠÍ DOVOLENÉ o Vás bude pečovat delegát 
cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat 
Vás na skleničku sektu do baru hotelu, kde Vám nabídne dovolen-
kový program na celý pobyt a seznámí Vás s letoviskem a dalšími 
zajímavostmi. 
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Letovisko a výlety

5

Rozloha 87.620 km2

Obyvatelstvo 6,5 milionů
Hlavní město Sevilla

Tradiční pokrm Rabo de toro
Tradiční nápoj víno Málaga a Jerez

Tradiční suvenýr abanico a castañuelas
Svatá patronka Virgen del Rocío

Svátek 12.10. Día de la Hispanidad
Tanec flamenco

Vítejte! Bienvenidos a Andalucía… v zemi, o které se zpí-
vá a  jejíž název tak krásně zní… Andalusie! V zemi, která 
se rozkládá na jihu Pyrenejského polo ostrova a jejíž bře-
hy omývá Středozemní moře a Atlantický oceán. Leží mezi 
dvěma kontinenty, tady končí Evropa a tady začíná Afrika. 
Tady na  Gibraltaru se v  roce 711 vylodili maurové a  sem 
o  osm století později přišli křesťané vedení Katolickými 
veličenstvy. Po  staletí tu v  harmonii soužívali arabové, 
křesťané i židé. Jedni stavěli pohádkové mešity s vysokými 
minarety a druzí je přeměňovali v gotické katedrály s ele-
gantními zvonicemi. Mezitím přicházeli bohatí židé a za-
kládali svá města s bohatě zdobenými synagogami. Tady 
se zrodila Córdoba, Sevilla, Granada, perly ležící na řece 
Guadalquivir pod zasněženými vrcholky pohoří Sierra 

Nevada. V tomto kraji se zrodil lid, který rád tančí a zpívá, 
lid, který ožívá po setmění a má rád život. Andalusané jsou 
živí a veselí. S přáteli rádi vycházejí na skleničku jiskřivého 
sherry a když přijde hlad, tak společně objednají rozmani-
té talířky zvané „tapas“, jež překypují různými chuťovkami 
z  moře i  pevniny. Naladěni, ovíněni po  půlnoci odcházejí 
do  klubu Tablao tančit flamenco. Zde nechybí kytara, 
vějíře ani kastaněty. Zatímco místní jdou spát, s  prvními 
paprsky ožívají turisté. Míří na  krásné písčité pláže, noří 
se do  průzračného moře a  poté odcházejí pod doškové 
slunečníky ulehnout na pohodlná lehátka. Zmoženi slad-
kým nicneděláním, objednají u plážového číšníka džbánek 
osvěžující sangrie a začínají snít…svoji pohádku o Andalu-
sii. Pak už jen zbývá obklopit se báječnými lidmi a prožít 
dovolenou, na kterou se nezapomíná!

Andalusie je ohnivá jako krásná tanečnice f amenca, je opojná jako sklenka lahodného vína 
a je divoká jako korida, která se tu zrodila.  Je to země, o které se sní a o které se zpívá.
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PALMASOL 3*PLUS Benalmádena Bestseller

Velmi pěkný hotel s příjemnou atmosférou 
a výjimečnou polohou se nachází nedaleko 
přístavu Puerto Marina, kterému se říká 
pro množství zátok Malé Benátky. Leží 
200 m od krásné písečné pláže s přímořskou 
promenádou a pouhých 10 min od rybářské 
čtvrti La Carihuela se spoustou rybích 
restaurací, kde můžete ochutnat známé 
tapas. 
Hotel: Hosty potěší velký bazén s  lagunou a  oddělenou částí 
pro děti, rozlehlá sluneční terasa s lehátky, kde nechybí ani ven-
kovní bar s lahodnými koktejly. To vše v krásné exotické zahra-
dě s palmami, banánovníky a citrusovníky. K pohodové dovole-
né přispěje i celodenní animace a večerní tanec pro všechny.

Pokoj: Velmi pěkné klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1–2 přistýlek) jsou s příslušenstvím, telefonem, fénem, TV/SAT, 
trezorem (za poplatek) a balkonem.
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů.  
ALL INCLUSIVE za příplatek  
(1. dítě má all inclusive zdarma)

 již od 17 990 Kč LETECKY
Dítě do 13 let  7 990 Kč LETECKY

  

15%  
SLEVA

DÍTĚ  
ZDARMA

200m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

6
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PARASOL GARDEN 3* Torremolinos Palmová zahrada

Oblíbený hotel se rozkládá v klidné části 
Torremolinos, pouhých 100 m od písečné 
pláže a palmové promenády, která Vás dovede 
až do rybářské Carihuely. Ta po setmění ožívá 
místními i turisty, kteří si tu pochutnávají 
na mořských specialitách a skleničce sherry. 
Hotel: Je proslulý přátelskou atmosférou a  kvalitními služ-
bami. Každého okouzlí palmovou zahradou s  několika bazé-
ny, anglickým trávníkem a doškovými slunečníky s pohodlnými 
lehátky přímo pod nimi. Hosté ocení prostornou jídelnu s vyhlá-
šenými specialitami.

Pokoj: Pěkné klimatizované  2-lůž kové pokoje (možnost 1–2 
při stýlek) s  květinovým dekorem jsou s  příslušenstvím, tele-
fonem, TV/SAT a  balkonem s  výhledem na  bazén, do  zahrady 
nebo okolí.
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů. 
ALL INCLUSIVE za příplatek  
(1. dítě má all inclusive zdarma)

 již od 17 990 Kč LETECKY
Dítě do 13 let  7 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

DÍTĚ  
ZDARMA

100m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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AMARAGUA 4* Torremolinos Přímo na pláži

Krásný hotel s jedinečnou atmosférou 
sestává ze dvou budov, nachází se přímo 
u nejkrásnější písečné pláže La Carihuela. 
Procházkou po promenádě dojdete do Puerto 
Marina s obchůdky, bary a restauracemi. 
Hotel je ideální svou polohou pro všechny 
věkové kategorie i náročné klienty. 
Hotel: Na  první pohled Vás zaujme rozlehlá exotická zahra-
da s velkým bazénem, a také menší bazének pro děti. Relaxovat 
můžete na sluneční terase či v  jednom z hotelových barů. Své 
tělo nechte hýčkat ve  Spa & Beauty centru (za  poplatek), kte-
rý nabízí krytý bazén s mořskou vodou, jacuzzi, saunu, turecké 
lázně, masáže a zkrášlovací procedury. Večery Vám zpestří živá 
hudba. Pro aktivní klienty jsou připraveny animační programy, 
fitness, tenisové kurty či golfová hřiště v okolí. 

Pokoj: Prostorné, stylově zařízené 2-lůžkové pokoje (možnost 
přistýlky) s  klimatizací, jsou vybaveny příslušenstvím,  fénem, 
TV/SAT, telefonem a balkonem. Trezor a minibar je za poplatek. 
Za příplatek lze objednat rodinný pokoj (2 dospělí a 2 děti).
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů.  

 již od 19 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 15 990 Kč LETECKY

0m

K MOŘI KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

8
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TROPICANA 4* Torremolinos Stylový hotel

Velmi kvalitní hotel leží u krásné písečné pláže 
na přímořské promenádě, jen pár metrů od 
proslulé rybářské čtvrti La Carihuela. Zaujme 
nejenom svou polohou, ale i atmosférou 
tropické zahrady, která připomíná malý ráj, 
daleko od ruchu všedního dne.  
Hotel: Ozdobou hotelu je bazén ve tvaru laguny v tropické za-
hradě s palmami, banánovníky a doškovými slunečníky. Před-
ností je i vlastní Beach Club přímo na pláži. K zázemí hotelu patří 
klimatizovaná vstupní hala s recepcí, výtah, stylová restaurace 
Mango a koktejl bar u bazénu. Tropicana nabízí svým hostům 
výjimečný dovolenkový zážitek v podobě skvělého servisu a vý-
borné gastronomie. Klienti mohou využívat služeb sousedního 
partnerského hotelu Amaragua.

Pokoj: Příjemné klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1 přistýlky) jsou s příslušenstvím, telefonem, fénem, TV/SAT, mi-
nibarem, trezorem (za poplatek) a balkonem či terasou.
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů. 

 již od 18 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 13 990 Kč LETECKY

0m

K MOŘI KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

9
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MELIÁ COSTA DEL SOL 4* Torremolinos Top kvalita

Atraktivní a vkusně zařízený hotel se nachází 
přímo na břehu moře, u krásné a známé 
písečné pláže Bajondillo. Malou procházkou 
se dostanete do živého centra Torremolinos 
a oblíbené rybářské čtvrti La Carihuela. 
Hotel: Pouhých 20 m od pláže se nachází sluneční terasa s ba-
zénem, anglický trávník s lehátky, exotický bar, kde mohou hos-
té relaxovat u  sleničky lahodné piňa colady. Hotel zaujme no-
vým designem s andaluskými motivy, prostornou vstupní halou 
s  recepcí, lobby barem s  posezením a  prosluněnou jídelnou. 
Dovolenou si můžete zpestřit širokou nabídkou animačních 
programů (lukostřelba, kurzy přípravy paelly a  sangrie, studi-
um španělštiny či představení flamenca) či návštěvou exklusiv-
ního wellness centra s vyhlášenou thalassoterapií.

Pokoj: Velmi komfortní, klimatizované 2-lůžkové pokoje (mož-
nost přistýlky) jsou s příslušenstvím, telefonem, fénem, TV/SAT, 
minibarem, trezorem a balkónem s výhledem na moře (na vy-
žádání připojení WiFi).
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů.  

 již od 23 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 18 990 Kč LETECKY

0m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

10

NÁŠ  
TIP



111111

MARBELLA PLAYA 4* Marbella Velmi oblíbený

Nevšední hotel přímo u ši  ro ké písečné pláže 
je vystavěn v maursko-andaluském stylu. 
Jako mořská vlna je obklopen veselými 
barevnými domečky a palmovým hájem. Do 
centra elegantní Marbelly či Puerto Banús se 
dostanete městským autobusem, který staví 
pár metrů od hotelu.  
Hotel: Splní sen o exotické dovolené přímo na břehu moře. Hote-
loví hosté najdou osvěžení v některém z hotelových bazénů, roman-
ticky se zasní v perličkové lázni a odpočinek naleznou na sluneční 
terase pod stínem vzrostlých palem. Hotel pořádá veselé animace 
ve dne v noci pro všechny bez rozdílu věku. Nejmenší mohou zaví-
tat do kina s popcornem, navštívit školku vaření anebo stát se hvěz-
dou cir ku so vého představení, a pro ty vět ší jsou připraveny kurzy 
aerobiku, stepování, ranní jóga či tematické párty. Předností hote-
lu je krásná písečná pláž s plážovým klubem a barem pod palmami.

Pokoj: Komfortní, prostorné klimatizované 2-lůžkové pokoje ve 
středomořských barvách (možnost 1–2 přistýlek) jsou s příslušen-
stvím, telefonem, TV/SAT, fé nem, minibarem,  trezorem (za po-
platek) a terasou či balkonem. Pokoje se nacházejí jak v hl av ní bu-
dově, tak v přilehlých bungalovech v krásné kvetoucí zahradě.
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů. 
ALL INCLUSIVE za příplatek. 

 již od 17 990 Kč LETECKY
Dítě do 15 let 8 990 Kč LETECKY

0m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

11



KATALÁNSKO

Dovolenkový program pro každého z Vás
BARCELONA A FONTÁNY Město, kterému duši vtiskl Antonio Gaudí. Objev-
te krásu chrámu Sagrada Família, navštivte stadion FC Barcelona, a obdivujte 
krásu města z ptačí perspektivy hory Montjuic.. Ve volném čase zajděte na Las 
Ramblas či navštivte největší podmořské aquarium v Evropě. Po setmění Vás 
osvěží kouzelné zpívající fontány. Výlet, na který se nezapomíná.

WATER WORLD Báječný vodní svět na okraji Lloretu, kde můžete prožít dob-
rodružné odpoledne v  objetí obřích tobogánů, skluzavek a  vířivých bazénů 
s vlnobitím.

MARINELAND Jedinečná podívaná pro malé i velké, skýtající pobavení nad 
legračními kousky cvičených delfínů, lachtanů a papoušků, s možností osvěžit 
se ve vodním parku se skluzavkami a tobogány.

ŠPANĚLSKÁ NOC S FLAMENCEM Být ve Španělsku a nevidět opravdové 
flamenco, to by byl hřích. Vydejte se na typicky španělskou usedlost a prožijte 
nezapomenutelný večer s ohnivým flamencem. Usazeni u dlouhých stolů bu-
dete ochutnávat lahodnou sangrii a víno, zazpíváte si typické španělské me-
lodie a oči necháte na temperamentních tanečnících flamenca. Ti odvážnější 
z Vás si po představení mohou vyzkoušet to, co právě viděli, přímo na pódiu.

VÝLET LODÍ Poznejte krásu divokého rozeklaného pobřeží Costa Brava a vy-
chutnejte si atmosféru Tossy de Mar, která bývá označována jako růže z moře. 
Projděte se po krásných středověkých hradbách a dávejte pozor, zda-li neu-
vidíte bílou paní.

BLANES, BOTANICO, BODEGAS 3B aneb ode všeho trochu: pichlavá krá-
sa kaktusů a sukulentů, nevšední atmosféra rybářského přístavu v Blanes, ho-
landská dražba a tapas za drobný peníz a na závěr ochutnávka španělských 
vín a likérů, šunky, oliv a turrónu zdarma. Na zdraví…  arriba, abajo, al centro 
y ya dentro. Salud!

MONTSERRAT A  LA MORENETA Vydejte se na posvátnou horu Mont-
serrat, kde v  nadmořské výšce 726 m se nachází benediktinský klášter 
s  La  Morenetou. Na horu vystoupíte pozemní lanovkou „La Cremallera“, 
ochutnáte likéry mnichů, uslyšíte „Escolanii“ a ponoříte se do tisícileté historie 
kláštera…. a možná La Moreneta splní jedno Vaše velké přání.

GIRONA Poznejte kouzelné město Girona, které je nazýváno malou Barcelo-
nou. Leží nad řekou Oñar a překvapí Vás nádhernými mosty, barevnými domy 
na nábřeží, romantickými uličkami starého města, židovskou čtvrtí a katedrá-
lou Santa Maria. Ochutnat můžete výjimečná vína a chuťovky v rozverných 
barech gotické čtvrti.

PO CELOU DOBU VAŠÍ DOVOLENÉ o  Vás bude pečovat dele-
gát cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude po-
zvat Vás na skleničku sektu do baru hotelu, kde Vám nabídne 
dovolenkový program na celý pobyt a seznámí Vás s letoviskem 
a dalšími zajímavostmi. 

12



Letovisko a výlety

13

Slovo delegátky
Benvinguts a  Catalunya, vítej-
te… hezky katalánsky ve slunné 
zemi, která se rozkládá na se-
verovýchodě Pyrenejského po-
loostrova. V zemi, odkud pochá-
zejí slavná barcelonská hrabata 
a ještě slavnější aragonští králo-
vé, kteří kdysi ovládali celé Stře-
domoří. Vždyť katalánština hrdě 
zní v  sousední Andoře a  Valen-
cii, ale také na nedaleké Mallor-
ce a vzdálenější Sardinii.

Katalánsko je jako krásná mozaika od Antonia Gaudího… 
originálně poskládaná z  divokého pobřeží Costa Brava, 
z dlouhých slunných pláží Costa Maresme a Costa Daurada, 
krásného vnitrozemí s  úrodnými vinicemi kraje Penedés, 
starobylými kláštery Montserrat a  Poblet, zapomenutými 
vesnicemi a čtyřmi architektonickými perlami – římskou Ta-

rragonou, maurskou Lleidou, židovskou Gironou a  secesní 
Barcelonou.

Katalánci jsou družní a po setmění často vycházejí do 
ulic na procházku (paseo). S přáteli rádi zavítají do baru 
na skleničku něčeho dobrého (una copa) a  věřte, že ne-
zůstanou pouze u  jedné… a  když čas pokročí, objednají 
si rozmanité talířky s  oblíbenými tapas – od tradičního 
jamón serrano přes calamares fritos až po aceitunas, ne-
postradatelné olivy naložené dle rodinné receptury.

Nejveselejší období roku přichází s  létem, kdy všichni 
slaví lidové svátky fiestas, a tehdy nesmějí chybět ani obří 
barevné ohňostroje (fuegos) a  „babylonské“ věže zvané 
castelleras. Svátky trvají celý týden, všichni si pochut-
návají na slavnostním koláči coca a  popíjejí to nejlepší 
katalánské „šampaňské“, kterému tady říkají cava. Ra-
dují se ze života a vzájemně si připíjejí na zdraví…. SALUT 
Y FORÇA!... tedy na zdraví a Vaši krásnou dovolenou!

 Vaše Simona Černušáková

Je to krásná a nevšední země, ležící na Pyrenejském poloostrově. Je to kousek exotiky na evropském kontinentě, země, která dala světu ohnivé f amenco a divokou koridu.

Rozloha 32.000 km2

Obyvatelstvo 7 milionů
Hlavní město Barcelona

Tradiční pokrm Butifarra con judias
Tradiční nápoj Crema Catalana

Tradiční suvenýr Dragon od Gaudího
Svatý patron/ka La Moreneta, Sant Jordí

Svátek 12. 9. Diada de Catalunya
Tanec sardana

13
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ALBA SELEQTTA 4* Lloret de Mar Srdeční záležitost

Renovovaný hotel upoutá svou polohou na 
malé vyvýšenině uprostřed starého města 
s kouzelnými výhledy na moře, pouhých 
250 m od krásné písečné pláže a palmové 
promenády. Je vyhledáván stálými klienty pro 
vynikající kuchyni a kvalitní služby. 
Hotel: Ozdobou hotelu je zahrada s venkovními bazény a exo-
tickým posezením pod palmami. Lenošení u  bazénu zpříjemní 
jak lahodné koktejly, tak animace v podobě tance, her a sportu. 
Hostům nabízí vstupní halu s kopulí, skalním vodopádem a pa-
noramatickými výtahy, prostornou jídelnu Mediterraneo a kok-
tejlový bar Tropical. Relaxovat můžete v  hotelovém wellness 
(krytý bazén, jacuzzi, finská sauna a turecká lázeň) za poplatek.
Pokoj: Komfortní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1–2 přistýlek) jsou s příslušenstvím, fénem, TV/SAT, telefonem, 

trezorem (za poplatek) a  balkonem. Lednice/minibar je za 
poplatek.
Stravování:  Polopenze formou bohatých švédských stolů 
(nápoje k večeři nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

 již od 10 990 Kč BUSEM

 15 990 Kč LETECKY
Dítě do 14 let 3 990 Kč BUSEM | 7 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

DÍTĚ  
ZDARMA

250m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

14
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SAVOY 3*+ Lloret de Mar Velmi oblíbený hotel

Oblíbený elegantní hotel se zahradou, velkým 
venkovním bazénem a sluneční terasou 
s lehátky se nachází v půvabné čtvrti Fanals, 
pouhých 100 m od krásné písečné pláže 
s vodními sporty a plážovými bary a 5 min 
pomalé chůze od palmové zátoky Cala Banys.   
Hotel: Krátkou procházkou se dostanete do starého města či 
do botanické zahrady Santa Clotilde v lůně krásné přírody. Zá-
zemí hotelu tvoří klimatizovaná vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, 
bar–salon s TV a příjemná jídelna s výhledem do zahrady. Klien-
ti ocení výbornou kuchyni s cooking show a přátelskou atmo-
sféru hotelu.
Pokoj: Příjemné klimatizované 2-lůžkové pokoje (mož-
nost 1–2  přistýlek) ve stylu žlutomodré romance jsou 

s  příslušenstvím, fénem, telefonem, TV/SAT, trezorem (za po-
platek) a balkonem.
Stravování: ALL INCLUSIVE program 

 již od 10 990 Kč BUSEM

 15 990 Kč LETECKY
Dítě do 13 let 3 990 Kč BUSEM | 7 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

ALL INCLUSIVE  
V CENĚ

DÍTĚ  
ZDARMA

100m

K MOŘI V CENĚ KLIMATIZACE TV SAT BAZÉN

15
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MEDITERRANEAN SAND 4* Lloret de Mar Novinka

Renovovaný hotel s příjemnou atmosférou 
a kvalitními službami se nachází na 
atraktivním místě, pouhých 50 m od palmové 
promenády a 150 m od romantické pláže 
Sa Caleta pod lloretským hradem. Jen pár 
kroků a rázem jste ve starém městě s úzkými 
uličkami a tradičními obchody. 
Hotel: Na první pohled klienty zaujme velký bazén (také menší 
bazének pro děti), terasa s lehátky a slunečníky, kde Vás u baru 
obslouží  milí číšníci. Dále nabízí klimatizovanou vstupní halou 
s  recepcí, směnárnou, výtahem, TV salonem, čítárnou a  pro-
stornou jídelnou. Hotel pořádá pravidelné večerní programy 
s živou hudbou a tancem. Pro relaxaci je určena sauna, vířivka, 
fitness a masážní salón s bohatou nabídkou masáží.

Pokoj: Moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 1–2 
přistýlek)  jsou s příslušenstvím, fénem,  TV/SAT, telefonem , led-
ničkou, balkonem a trezorem za poplatek.
Stravování: ALL INCLUSIVE program

 již od 10 990 Kč BUSEM

 15 990 Kč LETECKY
Dítě do 13 let 3 990 Kč BUSEM | 7 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

ALL INCLUSIVE  
V CENĚ

DÍTĚ  
ZDARMA

50m

K MOŘI V CENĚ KLIMATIZACE TV SAT BAZÉN

16
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MARIPINS 4* Malgrat de Mar Vysoká kvalita

Komfortní renovovaný hotel v moderním stylu 
leží na přímořské promenádě, pouhých 50 m 
od dlouhé písečné pláže. Klienty překvapí 
svou přátelskou atmosférou a vynikajícími 
službami. Krátkou pěší procházkou se 
dostanete do historického centra Malgratu 
de Mar.  
Hotel: Klienti naleznou osvěžení ve 2 venkovních bazénech 
s chrliči, relaxovat mohou na prostorné sluneční terase s lehát-
ky a  slunečníky či posedět v  hotelovém baru při skleničce la-
hodného koktejlu. Samozřejmostí je moderní vstupní hala s re-
cepcí a prostorná klimatizovaná jídelna. Hotel pořádá animační 
programy, sportovní aktivity a společenské večery. 

Pokoj: Moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 1–2 
přistýlek) jsou s příslušenstvím, fénem, telefonem, TV/SAT, led-
nicí, trezorem (za poplatek) a balkonem.
Stravování: Polopenze formou výborných bohatých švéd-
ských stolů (nápoje k večeři nejsou v ceně).
ALL INCLUSIVE za příplatek 

 již od 10 990 Kč BUSEM

 15 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 4 990 Kč BUSEM | 8 990 Kč LETECKY

MOŽNOST 
1–3 

PŘISTÝLEK

50m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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SORRADOR 3* Malgrat de Mar Téměř na pláži

Sympatický hotel ve středomořském stylu 
zaujme svou polohou v první linii u moře, 
pouhých 50 m od písčité pláže a pár kroků od 
historického centra města. Uličky s obchůdky 
jsou jako stvořené pro dovolenkové 
procházení a nakupování. V blízkosti hotelu je 
zastávka, odkud odjíždí pobřežní rychlovlak 
do sousedních letovisek či nedaleké 
Barcelony. 
Hotel: Hosté si mohou zpříjemnit dovolenou na sluneční tera-
se u bazénu či vychutnat džbánek lahodné sangrie ve stylovém 
baru. Děti ocení svůj bazének a herní koutek. Pro všechny je při-
praven pestrý animační program a tematická vystoupení.

Pokoj: Stylově zařízené klimatizované 2-lůžkové pokoje (mož-
nost 1–2 přistýlek) jsou s příslušenstvím, TV/SAT, telefonem,  tre-
zorem (za poplatek) a balkonem.
Stravování: Plná penze formou výborných bohatých švéd-
ských stolů. ALL INCLUSIVE za příplatek.

 již od 8 990 Kč BUSEM

 13 990 Kč LETECKY
Dítě do 13 let 2 990 Kč BUSEM | 6 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

PLNÁ PENZE  
V CENĚ

DÍTĚ  
ZDARMA

50m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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CAPRICI 4* Santa Susanna Znovu v nabídce

Výjimečný a elegantní hotel se nachází 
přímo na dlouhé písečné  pláži  v klidné 
části letoviska, na konci krásné pobřežní 
promenády s restauracemi a obchůdky. 
Určitě Vás zaujme nejen svou polohou, ale 
také exotickou zahradou s palmami a bazény.  
Hotel: Svým hostům nabízí venkovní bazén se sluneční tera-
sou a lehátky, snack bar s letními koktejly a dětský bazén. Zá-
zemí tvoří klimatizovaná vstupní hala s recepcí, dva panorama-
tické výtahy, prostorná jídelna a společenská místnost. Hotel 
pořádá  večerní i denní  animace  pro děti i dospělé.  Rodiče jis-
tě potěší  miniklub a  hřiště pro  děti.

Pokoj: Komfortní  klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1–2 přistýlek) jsou s příslušenstvím, telefonem, TV/SAT,  balko-
nem s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí,  trezorem (za 
poplatek).
Stravování: Polopenze formou bohatých švédských stolů 
(nápoje k večeři nejsou v ceně).

 již od 9 990 Kč BUSEM

 14 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 2 990 Kč BUSEM | 6 990 Kč LETECKY

DÍTĚ  
ZDARMA

0m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

19



2020202020 20

MONTEMAR 3* Pineda de Mar Náš tip

Elegantní hotel v rozlehlé zahradě je situován 
v klidné části letoviska Pineda de Mar, pouze 
250 m od dlouhé písečné pláže. Pouhých pár 
metrů od hotelu najdete obchůdky, kavárny, 
restaurace či sympatické bary. 
Hotel: Kvalitní hotel potěší hosty rozlehlým venkovním bazé-
nem, sluneční terasou s  lehátky a  slunečníky. K  dovolenkové 
pohodě poslouží i  zeleň hotelové zahrady či hotelový bar. Děti 
najdou zalíbení v brouzdališti, hřišti či miniklubu. O zábavu pro 
všechny se postarají hoteloví animátoři. K  zázemí hotelu pat-
ří klimatizovaná vstupní hala s recepcí, panoramatické výtahy 
a prostorná jídelna, kde jsou bohaté švédské stoly (také pro děti 
i pro vegetariány).

Pokoj: Příjemné klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1–3  přistýlek) jsou s  příslušenstvím, telefonem, TV/SAT, balko-
nem a trezorem (za poplatek).
Stravování: Plná penze formou bohatých švédských stolů 
(nápoje k večeři a obědu nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

 již od 9 990 Kč BUSEM

 14 990 Kč LETECKY
Dítě do 14 let 2 990 Kč BUSEM | 6 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

PLNÁ PENZE  
V CENĚ

DÍTĚ  
ZDARMA

250m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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ZÁŽITKOVÝ MONA ESTRELLA KLUB 

Dovolená to je žhavé slunce, průzračné moře 
a dlouhé písečné pláže. Báječná dovolená, to je 
letní pohoda a nezapomenutelné chvíle s celou 
rodinou. Pro Vás malé i velké, kteří chcete víc než 
jen lenošit u vody, je tu zážitkový klub Estrella 
Monatour. Od rána do večera se můžete bavit 
s našimi usměvavými animátory na pláži, v hotelu 
u bazénu či po setmění na tanečním parketu.
Ať už vás zláká plážový fotbal, nohejbal či volejbal, chcete si vyzkoušet 
lukostřelbu nebo zahrát petangue, zavlnit se v rytmu břišních tanců 
nebo dát přednost chvilce aquaerobiku, zápasu ve vodním pólu, tur-
naji v šipkách či snad partičce karet, nudit se určitě nebudete.
Zatímco Vaše děti (od 6 do 12 let) jsou ve víru pohybu, tance a klubo-
vého dění, vy si můžete vychutnat krásné chvíle pohody s knížkou, la-
hodným koktejlem nebo si vyrazit na procházku po pláži či projížď-
ku po moři na kánoi.

Po západu slunce rodinná zábava nekončí, ba naopak začíná. Hotelo-
vý parket ožívá diskotékou a tématickými večery ve stylu samby, sal-
sy a flamenca.
Záleží jen na Vás, jakou z lákavých aktivit si vyberete, a zda se osobně 
zapojíte, nebo budete jen fandit a povzbuzovat ostatní.
Zážitkový klub Estrella Monatour je tu pro Vás  
od 2. do 30. července 2016 v češtině a ZDARMA!

Estrella je ve španělštině hvězda.  
I Vy se jí můžete stát během Vaší dovolené  

s Monatourem v hotelu Montemar!

Estrella
klub

Mona
od 2. do 30. července 2016
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v hotelu MONTEMAR 3* 

11 990 Kč BUSEM | 15 990 Kč LETECKY
Dítě do 14 let 1 990 Kč BUSEM | 6 990 Kč LETECKY
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DON JUAN TOSSA 4* Tossa de Mar Oblíbený hotel

Příjemný hotel překvapí svou ideální polohou 
– pouhých 150 m od vyhlášené tosské 
pláže a pár kroků od historického centra 
města a křivolakých uliček s malebnými 
restauracemi, kavárnami, cukrárnami 
a tradičními obchůdky. 
Hotel: Zázemí hotelu tvoří prostorná recepce s výtahem, kli-
matizovaná jídelna a  příjemný bar salon. K  odpočinku mohou 
hoteloví hosté využít sluneční terasu s  lehátky, bazénem, dět-
ským bazénkem a menším barem. Rodiny s dětmi potěší i dět-
ské hřiště a miniklub. Nechybí ani tenisové kurty, biliár a stolní 
tenis. Hotel pořádá animační programy.
Pokoj: Moderně zařízené klimatizované 2-lůžkové pokoje 
(možnost 1–2 přistýlek) jsou vybaveny příslušenstvím, TV/SAT, 
telefonem, balkonem a trezorem (za poplatek).

Stravování: Plná penze formou švédských stolů (nápoje k ve-
čeři a obědu nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek

 již od 9 990 Kč BUSEM

 14 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 2 990 Kč BUSEM | 6 990 Kč LETECKY

PLNÁ PENZE  
V CENĚ

150m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ

22
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AMARAIGUA 4* Malgrat de Mar Adults only

Menší dvoupatrový hotel s přátelskou 
atmosférou má výhodnou polohu přímo na 
pláži. Od letošní sezóny je určen pouze pro 
dospělou klientelu (a mládež od 16 let), která 
si na dovolené chce vychutnat klid a pohodu. 
Uděláte jen pár kroků a jste ve starobylém 
Malgratu či na živé promenádě s obchody, 
restauracemi a oblíbenými diskotékami.   
Hotel: Klientům je k dispozici rozlehlá zahradní terasa s bazé-
nem a  lehátky, venkovní snack bar s  all inclusive a  lahodnými 
koktejly po celý den. Překvapí i moderní prosklená jídelna a TV 
salony, lobby bar a  vstupní hala s  recepcí. Hotel pořádá celo-
denní program a tematické večery pro všechny.

Pokoj: Moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost při-
stýlky) jsou s příslušenstvím, telefonem, fénem, TV/SAT, trezo-
rem za poplatek a balkonem či terasou, s výhledem na moře či 
do zahrady.
Stravování: ALL INCLUSIVE program v ceně 

 již od 10 990 Kč BUSEM

 16 990 Kč LETECKY

ALL INCLUSIVE  
V CENĚ

0m

K MOŘI V CENĚ KLIMATIZACE TV SAT BAZÉN

23
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ISCHIA

Dovolenkový program pro každého z Vás
OKRUH OSTROVEM: Nejkrásnější z ostrovních výletů Vás zavede na ta nej-
známější místa ostrova. Spolu s  česky hovořícím průvodcem procestujete 
ostrov křížem krážem a poznáte LACCO AMENO, živé městečko se sopečným 
„hřibem“ uprostřed moře, CASAMICCIOLA, první lázně na  ostrově, ISCHIA 
PORTO, přístav vytvořený ze sopečného jezera, ISCHIA PONTE, hlavní město 
střežené nikdy nedobytým Aragonským hradem a SANT ANGELO, malebnou 
rybářskou vesnici na jihu a ty nejmalebnější pláže a zálivy ostrova. Cestou za-
vítáte do slavné likérky a ochutnáte lahodné limoncello a meloncello.

VÝLET LODÍ NA CAPRI: Toto je jedinečná příležitost poznat sousední fas-
cinující ostrov Capri, který si už v  antických dobách zamilovali římští císaři. 
Poznáte i slavnou modrou jeskyni Grotta Azzura, která je považována za osmý 
div světa. 
POMPEJE A VESUV: Výlet, který potěší všechny snílky a také milovníky his-
torie. Odjíždíme trajektem v ranních hodinách, dále po dálnici přejezd do Po-
mpejí. Dopolední prohlídka archeologického naleziště Pompeje s  českým 
průvodcem v celkovém trvání cca 2,5–3 hod. Poté pokračujeme autobusem 
ke  kráteru Vesuvu. Autobus zastaví na  parkovišti pod kráterem v  kvótě cca 
1000 m.n.m. a vystoupáme ke kráteru, jediné činné sopky v Evropě. 
LODÍ KOLEM OSTROVA: Nechte se pozvat na  překrásný výlet kolem os-
trova lodičkou, při kterém můžete ochutnat ty nejlákavější speciality místní 
kuchyně a nechte se okouzlit nádherou zátok, do kterých se lze dostat pouze 
lodičkou. Tento krásný zážitek Vám jistě pomůže uchovat ty nejkrásnější vzpo-
mínky na Vaši dovolenou. Protože pouze za jediný den zjistíte, proč se všichni 
na tento kouzelný ostrov rádi vracejí.

GIARDINI POSEIDON: Poseidonovy zahrady jsou největším a nejkrásněj-
ším termálním parkem ostrova, ležícím v zálivu Citara nedaleko Foria. Upro-
střed kouzelné a romantické krajiny, která byla přeměněna ve stále kvetoucí 
zahradu najdete 20 bazénů s různě teplou termální voudou (20–40°C), přírod-
ní saunu ve skále, veliký bazén s mořskou vodou a soukromou písčitou pláž se 
slunečníky a  lehátky. Pobyt v  Poseidonových zahradách by si neměl nechat 
ujít žádný návštěvník.

GIARDINI APHRODITE E APOLLON: Afroditiny a Apollonovy zahrady se 
nacházejí na panoramatických terasách Sant Angela nad pláží Maronti a jsou 
2. nejznámějším parkem ostrova. Najdete zde 12 bazénů s  různou teplotou 
vody, 1 krytý bazén s hydromasáží, přírodní saunu ve skále a „odvážné“ terasy, 
kde se můžete slunit jak Vás bůh stvořil.

PO CELOU DOBU VAŠÍ DOVOLENÉ o  Vás bude pečovat dele-
gát cestovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude po-
zvat Vás na skleničku sektu do baru hotelu, kde Vám nabídne 
dovolenkový program na celý pobyt a seznámí Vás s letoviskem 
a dalšími zajímavostmi. 

24
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Letovisko a výlety

25

Rozloha 47 km2

Počet obyvatel 60.000 
Hlavní město Ischia (Porto/ Ponte)

Jídlo coniglio alla cacciata
Nápoj limoncello

Svátek 26.7. Sagra del Mare 
Patron Santa Anna 

Suvenýr keramická amfora 
Tanec N´drezzata

Slovo delegátky
Všechno začíná v hlavním měs-
tě ostrova: v  Ischia Porto Vás 
přivítají temperamentní a  vřelí 
ostrované a v Ischia Ponte Vám 
učaruje symbol ostrova – Ara-
gonský hrad. Sem se určitě 
zatoulejte a  rozhodně zavítej-
te na  večerní promenádu Via 
Roma s  typickými kavárnička-
mi. Třeba ochutnáte skleničku 
sladkého  limoncella.

Ovšem Ischia je nejkrásnější v  posledním červenco-
vém týdnu, kdy všichni slaví svátek sv. Anny a svátek moře 
(Sagra del Mare) s barevným lodním procesím. 

Při toulkách ostrovem zavítejte do  Lacco Amena, kde 
Vás překvapí sopečný hřib Il Fungo a  prozradí Vám za-

jímavou legendu o  mladých milencích. A  pak již je tady 
starobylé Forio s kouzelnými kostelíky, jimž vévodí Santa 
Maria del Soccorso. Právě odtud můžete sledovat před 
západem slunce ojedinělý přírodní úkaz – zelený paprsek. 
Nelze vynechat zátoku Baia di Sorgetto s  horkými pra-
meny, z nichž některé mají teplotu až 80°C. Nebojte se, že 
jsou příliš horké, mořská voda je ochladí. 

Je tu poledne a  máte hlad? Byl by hřích neochutnat 
typickou ostrovní specialitu – králíka po  ischitánsku – 
zastavte se ve vesničce Panza v restauraci Da Luca, kde 
Vám připraví toho nejbáječnějšího.

Zajímá Vás, jak si užívali lázně staří Římané? Připojte 
se k naší malé výpravě do římských Cava Scura. A ptáte 
se, čím jsou významné? Jsou vytesány do sopečného tufu 
a pramen, který je napájí má prý omlazující účinky. Nevě-
říte? . . . Il sole, il mare, acqua termale. . . vítejte na Ischii!

 Vaše Romana Ježková

Ostrov plný vůní a zeleně, úrodné vinice a citrusové háje, starobylá městečka rozesetá pod  Monte Epomeo, krásné písčité i romanticky divoké pláže, ale především hřejivé slunce a zázračné termální prameny, to je Ischia.
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TERME PARK MEDITERRANEO &DEPANDANCE 3* Forio – Citara

Unikátní hotelový resort se nachází v lůně 
ostrovní přírody s neobyčejnými výhledy na Monte 
Epomeo, v rozlehlé botanické zahradě plné květů, 
palem a subtropických rostlin.  Stálí klienti vždy 
ocení výtečnou kuchyni a neobyčejné termální 
zázemí. Hotel je ideální pro všechny, kteří hledají 
odpočinek daleko od rušného života. Na slavnou 
pláž Citara (cca 1 km) a k Poseidonovým zahradám 
se dostanete ostrovním autobusem anebo zdarma 
hotelovým minibusem. 
Sestává z  hlavní budovy a  několika dependancí umístěných 
v tropické zahradě či ostrovní přírodě (ve vzdálenosti 150–400 m).   
Ozdobou resortu jsou 2  rozlehlé venkovní termální bazény 
(27–36 °C), 1 vnitřní termální s hydromasáží, Kneippovy chodníčky 
na masáž nohou a sluneční terasa s lehátky a slunečníky (za po-
platek cca 1,50 € / den). Celodenní osvěžení najdete ve snack baru 

u bazénu. Nechte se hýčkat bahenními zábaly či masážemi ve we-
llness a kosmetickém centru La Ninfea“ Thermae & Beauty.
Pokoj: Pokoje v depandancích se nacházejí jak v zahradě, tak ostrovní 
přírodě cca 150–400 m od hlavní budovy a jsou kategorie 3*. Příjemné 
2-lůžkové pokoje (možnost přistýlky) jsou s příslušenstvím, TV a balko-
nem či terasou. Klimatizace (cca červen–září) je za příplatek.
Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem z ně-
kolika menu + bohatý salátový bufet). Nápoje k večeři nejsou v ceně.

 již od 11 690 Kč BUSEM

 16 190 Kč LETECKY
Dítě do 13 let 8 990 Kč BUSEM | 12 990 Kč LETECKY

26

MONABONUS: Odvoz na pláž 
Citara ZDARMA.

NÁŠ  
TIP

10min

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK TV SAT BAZÉNV CENĚ
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TERME PARK MEDITERRANEO &DEPANDANCE 3* Forio – Citara

27

PARC HOTEL LA VILLA 4* Forio – San Francesco Kousek od moře

Elegantní hotel ve středomořském stylu 
bude milým překvapením nejenom pro Vás 
naše klienty. Hotel je zasazen do rozlehlé  
voňavé  zahrady plné exotických palem 
a středomořské fóry, odpočívá před branami 
starobylého Foria, na rozhraní dvou dobře 
známých pláží Chiaia a San Francesco. 
Hotel: K  dovolenkovému rozjímání poslouží zahradní terasa 
se slunečníky a  lehátky, venkovní minerální a  vnitřní termální 
bazén s  hydromasáží 34 °C. Koktejl v  zahradním baru nejlépe 
chutná od pánů majitelů.

Pokoj: Stylové barevně laděné 2-lůžkové pokoje (možnost při-
stýlky) jsou s příslušenstvím, balkonem či terasou, fénem, tele-
fonem, rádiem, TV/SAT, trezorem a klimatizací (cca 16.6.–14.9.)
Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výbě-
rem ze 3 menu o 3 chodech), nápoje k večeři nejsou v ceně.

 již od 13 990 Kč BUSEM

 18 490 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 8 990 Kč BUSEM | 12 990 Kč LETECKY

27

15%  
SLEVA

200m

K MOŘI KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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VILLA AL PARCO 3* Forio – San Francesco Velmi oblíbený

Velmi oblíbený rodinný hotel, sestávající 
z hlavní budovy a přilehlých pavilonů, leží 
v krásné exotické zahradě, pouhých 500 m 
od slavné písčité pláže San Francesco. 
Do živých uliček středověkého Foria se 
dostanete příjemnou 15 min procházkou při 
moři nebo 5 min jízdou ostrovním autobusem. 
Nedaleko hotelu se nachází slavná botanická 
zahrada La Mortella, jejímž patronem je 
následník britského trůnu – princ Charles. 
Hotel: K ozdravení a osvěžení slouží 2 bazény s termální vodou 
(1  venkovní minerální 25 °C a  1 vnitřní termální 36 °C), sluneč-
ní terasa s  lehátky a  také stylový bar s  domácím limoncellem 
pánů majitelů.

Pokoj: Útulné 2-lůžkové pokoje s  balkonem či terasou (mož-
nost 1–2 přistýlek) jsou vybaveny telefonem a  příslušenstvím. 
Klimatizace je za příplatek 10 €/den (k úhradě na místě).
Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výbě-
rem ze 2 menu o 3 chodech), nápoje k večeři nejsou v ceně.

 již od 10 390 Kč BUSEM

 14 990 Kč LETECKY
Dítě do 13 let 2 990 Kč BUSEM | 7 990 Kč LETECKY

15%  
SLEVA

DÍTĚ POBYT  
ZDARMA

500m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK TV SAT BAZÉNV CENĚ
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Dopřejte si týden plný pohody, poznávání, slunění 
a koupání v moři. Kromě veselého okruhu 
ostrovem a příjemné plavby lodí se zastávkami 
v jeskyních a romantických zátokách, Vás čekají 
pěší procházky za zdravím, ranní cvičení v bazénu 
a podvečerní jóga na pláži. Dech se Vám zatají 
v botanické zahradě Ravino, kde budete obdivovat 
kaktusy a sukulenty neuvěřitelných rozměrů 
a krásy a zároveň ochutnáte zázračný elixír mládí. 
1. den:  ranní odjezd na Rozvadov, přes Německo, Rakousko, vyhlíd-
kovou cestou pod alpskými velikány do Itálie
2. den:  ráno příjezd do Neapole, trajekt Pozzuoli–Ischia (1,5 hod), 
ubytování v hotelu, odpoledne relaxace v termálech, slunění, kou-
pání v moři
3. den: dopoledne uvítací schůzka s delegátem, osvěžující koktejl, 
slunění a koupání v moři, podvečerní protahovací cvičení, po večeři 
romantická procházka po starobylém Foriu se slavným kostelíkem 
Santa Maria del Soccorso (z filmu Nebožtící přejí lásce)
4. den: dopoledne veselý okruh ostrovem, během kterého se do-
zvíte spoustu zajímavého, ochutnáte capuccino v  Serrara Fonta-
na, navštívíte rybářské městečko San´t Angelo se slavnou pláží Ma-
ronti, chybět nebude ani ochutnávka ostrovních vín a likérů, slunění 
a koupání v moři, podvečerní protahovací cvičení, po večeři  promí-
tání italského filmu (letní kino pod širým nebem)
5. den: ranní cvičení v bazénu, dopoledne návštěva tradičního trhu 
ve Foriu, nákup místních produktů, odpoledne pěší procházka na 
Baia di Sorgeto, kde horké prameny 90°C vyvěrají přímo do moře, 
ozdravná bahenní kúra, koupání a  slunění v  moři, po večeři „kon-
cert“ pod hvězdami
6. den:  ranní cvičení v bazénu, poté příjemná plavba lodí kolem os-
trova se zastávkami v jeskyních a v nejkrásnějších zátokách ostro-
va, koupání v  průzračné vodě, ochutnávka specialit místní kuchy-
ně, folklor a  tanec přímo na palubě, jedinečný zážitek, který Vám 
nedá zapomenout na ostrov Ischia, po výletu odpočinek a relaxa-
ce v bazénu

7. den: ranní cvičení v  bazénu, dopoledne procházka do městeč-
ka Laco Ameno s  vyprávěním o  významných osobnostech, slavné 
archeologické centrum, kde byly objeveny pozůstatky starověké 
řecké civilizace, symbolem městečka je sopečný „hřib“ uprostřed 
moře, odpoledne společná návštěva termálního parku Castiglione, 
slunění a koupání v moři, po večeři výtvarná dílna (malování kamín-
ků nebo obrázků z písku)
8. den: ranní cvičení, společná procházka do botanické zahrady 
Ravino s  přednáškou, pan Giuseppe D´Ambra zde již 50 let pěs-
tuje kaktusy a sukulenty neuvěřitelných rozměrů a krásy, na závěr 
Vás čeká omlazující elixír z kaktusu (za příplatek), odpoledne sluně-
ní a koupání, ischitánský večer s hudbou a tancem na rozloučenou
9. den: dopoledne sladké „nicnedělání“ na pláži a ostrovní nakupo-
vání suvenýrů, rozloučení s ostrovem, v podvečer trajekt Ischia–Po-
zzuoli, noční přejezd přes Itálii a Rakousko do ĆR 
10. den: návrat do ČR v podvečerních hodinách

MONABONUS: ranní cvičení v bazénu a podvečerní jóga na plá-
ži, pěší túry za zdravím, letní kino a koncert pod širým nebem, 
výtvarná dílna ZDARMA! Masáže za příplatek.

10.6.–19.6.  8.990,– Kč 17.6.–26.6. 
9.9.–18.9.  8.990,– Kč 16.9.–25.9. 

Cena zahrnuje: • doprava lux busem • trajekt na Ischii a zpět • 
7× ubytování v hotelu Villa Al Parco *** •  7× polopenze • průvodcov-
ské služby • balíček na cestu • štamprlička pro dobrou náladu • zá-
konné pojištění CK • DPH
Cena nezahrnuje: • komplexní cestovní pojištění UNIQA 30,– Kč/
os/den • pobytovou taxu 1€ /os/noc (hradí se na recepci hotelu) • 
vstupné do termálních parků a navštěvovaných objektů • ostrovní 
jízdenka cca 16€ • okruh ostrovem a lodní výlet

Po celý pobyt se o Vás bude starat zkušený a usměvavý 
tým CK Monatour, delegátka Romana Ježková  

a senior animátorka Jana Červinková!

MONA KLUB SEÑiOR  

Señior
klub

Mona

Omládněte v termálech
Ischia je jediný ostrov ve Středomoří,  
 který Vám vrátí sílu a chuť žít!

29



303030303030 30

TERME VILLA TERESA 3* Forio – Citara Novinka

Elegantní hotel ve středomořském stylu se 
nachází na panoramatickém místě s krásnými 
výhledy na Poseidonovy zahrady a slavnou 
pláž Citara, která se nachází 500 m od hotelu. 
Na toulky do starobylého Foria se můžete 
vydat příjemnou 15 minutovou procházkou 
anebo pohodlně ostrovním autobusem.  
Hotel: Sestává ze 3 budov a  je obklopen kouzelnou voňavou 
zahradou s  palmami, ibišky a  citroníky. Klienty potěší 2 pro-
storné termální bazény (venkovní s  hydromasáží a  vnitřní  
29–36  °C) obklopené sluneční terasou s  lehátky a  slunečníky. 
Vlastní lázeňské centrum Venus Spa nabízí masáže, bahenní 
zábaly a další procedury. Výbornou ostrovní kuchyni si zajisté 
vychutnáte v klimatizované restauraci s příjemnou obsluhou. 

Pokoj: Pěkné 2-lůžkové pokoje (možnost přistýlky) jsou s pří-
slušenstvím, fénem, TV/SAT, telefonem, balkonem či terasou. 
Klimatizace (cca 16.6.–14.9.) je za příplatek 7,50€ /pokoj/den 
a  hradí se na recepci hotelu. Výhled na moře je za příplatek 
300,– Kč/os/den.
Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z několika menu+salátový bufet), nápoje k večeři nejsou v ceně.

 již od 12 390 Kč BUSEM

 16 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 8 990 Kč BUSEM | 12 990 Kč LETECKY

500m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK TV SAT BAZÉNV CENĚ
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SORRISO THERME RESORT 4*&VILLA AGAVE 3* Forio – Citara

Hotelový resort SORRISO THERME leží ve voňavé zeleni 
citrusovníků nad slavnou písčitou pláží Citara a přímo před 
branami starobylého Foria. Sestává z několika hlavních 
budov a depandancí.   
Hotel: Hostům nabízí klidné a ro mantické zázemí se 3 termálními 
bazény 28°–37°C (2 venkovní a  1  vnitřní s  hydromasážemi), sau nu, 
fitness a ozdravné či zkrášlující kúry ve vlastním lázeňském odděle-
ní. Na pláž či ke slavným Poseidonovým zahradám se do stanete 
soukromou cestou (cca 10 minut chůze po schodech ostrovní ze-
lení) nebo cca 1 km po silnici či pohodlně ostrovním au tobusem. 
Nenechte si ujít pozvá ní na slavnostní gala večer s  živou hudbou 
a ischi tánským folklorem, který se koná 1x týdně.
Pokoj: Pohodlné 2-lůžkové pokoje (možnost 1–2 přistýlek) jsou s pří-
slušenstvím, TV, telefonem, fénem, lednicí, klimatizací (cca 26.5.–
17.9.) a balkonem či terasou. Výhled na moře a pokoje superior jsou 
za příplatek. 
Stravování: Polopenze v krásné stylové jídelně Villa Sorriso (snída-
ně formou bufetu, večeře výběrem ze 2 menu o 3 chodech + malý 
salátový bufet), nápoje k večeři nejsou v ceně. 

Oblíbená VILLA AGAVE je depandancí termálního resortu 
Sorriso a rozkládá se ve voňavé zahradě, pouhých 300 m 
od hlavní budovy se stylovou jídelnou, barem a termálním rájem. 
Klienti využívají všech služeb a zázemí hotelu Sorriso Resort.   
Pokoj: Pěkné 2-lůžkové pokoje (možnost 1–2 přistýlek) jsou s příslu-
šenstvím, TV,  lednici, fénem a balkonem či terasou.
Stravování: Ve stylové restauraci hotelu Sorriso Resort formou po-
lopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 2 menu o 3 cho-
dech + malý salátový bufet), nápoje k večeři nejsou v ceně. 

již od 12 690 Kč BUSEM

 17 190 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 8 990 Kč BUSEM | 12 990 Kč LETECKY

MONABONUS PLATÍ PRO SORRISO RESORT 4*: 
slunečník a 2 lehátka na pláži   
a 1x vstup do wellness Elisir ZDARMA.

10min

K MOŘI KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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CITARA 3* Forio – Citara Pohodový hotel

Sympatický a pohodový hotel je schovaný 
v oáze klidu a zeleně a zaujme svou jedinečnou 
polohou, pouhých cca 100 m od krásné 
písečné pláže Citara a cca 250 m od slavných 
Poseidonových zahrad.   
Hotel: Tradičně jako většina ostrovních hotelů sestává z hlavní 
a vedlejší budovy. Své hosty vždy překvapí termálním bazénem 
36°C, umístěným na terase  s kouzelným výhledem na zátoku 
Citara a vnitřním termálním bazénem s hydromasáží. K ozdo-
bám hotelu patří i panoramatická jídelna s vynikající ostrovní 
kuchyní.
Pokoje: Pohodlné 2-lůžkové pokoje (možnost 1–2 přistýlek) 
jsou s  příslušenstvím, telefonem, TV/SAT. Balkon či terasa s vý-
hledem na moře 220,– Kč/os./den. Klimatizace je za  příplatek 
4 €/den/pokoj.

Stravování: Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr 
ze 2 menu o 3 chodech + salátový bufet). 

 již od 12 990 Kč BUSEM

 17 490 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 8 990 Kč BUSEM | 12 990 Kč LETECKY

100m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK TV SAT BAZÉNV CENĚ
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HIBISCUS 3* Forio – Chiaia Rozkvetlá zahrada

Hotel je proslulý rozkvetlou krásou a vůní 
ibišků. Nachází se pouhých 200 m od písečné 
pláže Chiaia a necelých 600 m od rybářského 
přístavu a živých uliček Foria. Ideální místo 
pro všechny, kteří chtějí svůj čas strávit 
na pláži a zároveň si vychutnat kouzlo 
nevšedních procedur, které tento hotel nabízí.    
Hotel: Hotel je tvořen hlavní budovou a několika pavilony v roz-
lehlé kvetoucí zahradě se 2 bazény (1 krytý termální s hydroma-
sážemi 35 °C a 1x prostorný venkovní bazén) a přijemným po-
sezením pod širým nebem. Jednou týdně se zde koná večírek 
s ostrovní hudbou a domácí pizzou.

Pokoj: Renovované 2-lůžkové pokoje (možnost přistýlky) jsou 
s příslušenstvím, telefonem, TV, fénem a trezorem, většina po-
kojů s balkonem či terasou. Klimatizace je za příplatek 7 €/den/
pokoj. 
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výbě-
rem ze 3 menu + salátový bufet), nápoje k večeři nejsou v ceně. 

 již od 14 990 Kč BUSEM

 19 490 Kč LETECKY
Dítě do 12 let 9 990 Kč BUSEM | 13 990 Kč LETECKY

200m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK TV SAT BAZÉNV CENĚ
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KERKYRA

Dovolenkový program pro každého z Vás
GRAND ISLAND TOUR (Velký okruh ostrovem): Snad nejoblíbenější 
a  nejkrásnější výlet klimatizovaným autobusem po  nejzajímavějších a  nejhez-
čích místech ostrova. Výlet začneme návštěvou vyhlídky Kanoni, odkud máme 
jako na dlani letištni dráhu, jednu z nejkratšich na světě a navic symbol ostrova 
Kerkyra, Myší ostrůvek a klášter Vlachernu. Pokračujeme směrem na jih ostro-
va, kde navštívíme palác rakouské císařovny Sissy ACHILEON s jeho překrásný-
mi zahradami a výhledem na téměř celý ostrov. Pokračujeme na západni stranu 
ostrova, kde nás čeká   nejmalebnější místo ostrova, PALEOKASTRitsa, kde se 
podíváme do krasného mužského kláštera a následně bude i čas na občerstve-
ní,koupání, či projížďku lodí do mořských jeskyní. Poslední a nejkrásnější zastáv-
kou je vyhlídka Bella Vista, odkud je nezapomenutelný výhled na  celé západní 
pobřeží a v jejíchž blízkosti je i krásná vesnička Makrades, kde si můžete koupit 
místní olej, víno, koření a další upomínkové předměty, např. z olivového dřeva.

VÝLET LODÍ NA  OSTROVY PAXOS A  ANTIPAXOS: Nezapomenutelný 
celodenní výlet lodí na dva velice příjemné řecké ostrůvky. Ostrov Paxos je plný 
malých barevných domečků a krásných malebných uliček a nabízí jistě užasné 
procházky s řeckou atmosférou a možnost zajít do malé řecké taverny, nabíze-
jící Gyros, tzatziki i rybí speciality. Ostrov Antipaxos je znám svými překrásnými 
plážemi a  tyrkysovou vodou. Výlet je náročnější, ale jistě plný zážitků, poznání 
a krásného koupání. 

AQUALAND: To je báječný svět skluzavek, tobogánů, vířivek a bazénů s vlno-
bitím v AGIOS IOANNIS, kde můžete prožít den plný vodních her a radovánek. 
Prostě legrace pro každého.

VÝLET V  JEEPECH: Jízda plná zážitků, krásných míst, příjemné atmosféry 
a sluníčka bude jistě nezapomenutelnou pro každého účastníka. Dobrodružná 
cesta ostrovem ověří zručnost i  pohotovost každého řidiče a  jeho tří spolu-
jezdců při jízdě na vrchol Pantokratoru přes staré vesničky. Čeká vás koupání 
na severozápadním cípu ostrova, Mys Drastys, který patří k těm nejkrásnějším 
a  nejromantičtějším místům, zastávka u  zříceniny hradu Angelokastro nad 
Paleokastritsi. Pojeďte s námi a užijte si den plný adrenalinu, legrace a zážitků 
na celý život!

ALBÁNIE: Pro ty, kteří touží zažít o  dovolené něco navíc, je připraven výlet 
do  protější Albánie. Návštěva historických pamětihodností a  archeologických 
monumentů rozšíří vědění a umožní vrátit se v duchu o 2500 let zpět. Tento výlet 
je i  dosti flexibilní, máte několik možností, jak den v  Albánii strávit. První mož-
nost je zůstat ve  městě Ag. Saranda, kde strávíte cas individuálně dle Vašeho 
přání a možností. Další možnost je výlet do historického města Butrint, kde na-
vštívíte archeologické památky, mozaiky a další zajímavá místa. Třetí a poslední 
možností je výlet za poznáním přírody, kultury a života Albánců. Tento výlet stojí 
určitě za to.

PO CELOU DOBU VAŠÍ DOVOLENÉ o Vás bude pečovat delegát ces-
tovní kanceláře MONATOUR. Jeho potěšením bude pozvat Vás na skle-
ničku sektu do baru hotelu, kde Vám nabídne dovolenkový program na 
celý pobyt a seznámí Vás s letoviskem a dalšími zajímavostmi. 
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Letovisko a výlety

35

Rozloha 592 km2

Počet obyvatel 100.000 
Hlavní město Kerkyra 

Jídlo pastitsada
Nápoj koumquat

Svátek 10.8. Varkarola 
Patron Agios Spyridon 

Tanec Siniotikos, Perdika

Slovo delegátky
Řecko není nutno předsta-

vovat. Je to země plná slunce, 
milých a pohostinných lidí, dob-
rého jídla, vína retsina, ale i krás-
né hudby a tance, Řeka Zorby 
a  bohů, kteří nad tím vším drží 
ochrannou ruku. 

Je to země s  více než dvěma 
tisíci ostrovy a  Vy se jistě ptáte, 
proč jsme si pro Vás vybrali prá-
vě ostrov Kerkyru.

Je známé, že je nejzelenějším ze všech řeckých ostro-
vů, a to díky olivám, které tvoří po celém ostrově nádher-
ný stříbrnozelený koberec. Není možné, aby se zde kdo-
koliv nudil, neboť každý kousek na tomto ostrově vypadá 
zcela jinak, ráz krajiny se mění každých 20 km a tak si zde 
své oblíbené místečko najde každý, i ten nejnáročnější.

A to jsem se ještě nezmínila o neskutečné kráse hlavního 

města Kerkyra, která v  sobě nese historii a  kouzlo Benát-
čanů, Francouzů ale i  Angličanů. Ohromí Vás krásné dvě 
pevnosti ze 16. stol., největší řecké náměstí Spianada, ale 
i romantické a ruchem žijící podloubí Liston z dob Napoleo-
na. Zde můžete vychutnat stejně jako správní Řekové řeckou 
kávu, ledové frappé či ouzo a mezze, což je talíř plný všech 
možných dobrot.

Těšte se na krásná místa, jako je palác císařovny Si-
ssi Achillion, skalnatá Paleokastritsa, rybářská vesnička 
Kassiopi, písečné Sidari, místo neskutečné romantiky 
Mys Drastis a nad tím vším hora „všemohoucích“ – Pan-
tokrator!

... a pokud byste se chtěli opravdu sžít s tímto krásným 
a okouzlujícím ostrovem, měli byste si zajít na typické 
stifado či sofrito či jehněčí kleftiko, poté si dát likér Kou-
mquat a  zatancovat si řecké tance zembetiko či chasa-
piko.

... Kalos nartheite ... s radostí a potěšením Vás očeká-
váme!

 Vaše Martina Hájková

Věčně zelený, sluncem zalitý a bájemi opředený ostrov ležící v Jónském moři, to je Kerkyra. Ostrov s pohádkově krásnou přírodou, čistým teplým mořem a delfíny, který si pro vlídnost místních obyvatel zamilovala i císařovna Sisi.
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MEMENTO KASSIOPI RESORT 3*PLUS  Kassiopi Náš tip

Příjemný hotelový resort se rozkládá na klidném 
místě, uprostřed ostrovní zeleně s nádherným 
výhledem na pobřeží, pouhých 250 m od menší 
oblázkové pláže. Malou pěší procházkou se dostanete 
do centra Kassiopi s obchody, bary a tavernami. 
Hotelový minibus Vás zdarma doveze na vyhlášenou 
oblázkovou pláž Avlaki (cca 1 km) či romantickou 
písečnou pláž Kaminaki, která patří mezi nejkrásnější 
na ostrově (cca 1 km). Každý si tady může užít nejen 
klidu a romantiky, přírody a dlouhých procházek, ale 
i života v typicky řeckém městečku.  
Hotel: Jako většina ostrovních resortů sestává z vilek postave-
ných v řeckém stylu a je obklopen tropickou zahradou s květi-
nami, palmami a olivovníky. K dovolenkové pohodě jistě přispějí 
4 velké bazény se sluneční terasou, lehátky a slunečníky zdar-
ma. Nechybí ani osvěžení u venkovního baru. Zázemí hotelu tvo-
ří vstupní hala s  recepcí, 2 restaurace, 2 bary, tenisové kurty, 

dětský bazén a koutek, posilovna, sauna, ping pong a minimar-
ket. Hotel pořádá animační a večerní programy. Tento hotel je 
ideální pro klienty, kteří hledají klidnou dovolenou v krásné pří-
rodě s all inclusive.
Pokoj: Komfortní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1–2 přistýlek) jsou s příslušenstvím, TV/SAT, telefonem, lednicí, 
wi-fi a balkonem.
Stravování: ALL INCLUSIVE  program

 již od 17 990 Kč LETECKY
Dítě do 15 let  7 990 Kč LETECKY
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15%  
SLEVA

DÍTĚ  
ZDARMA

250m

K MOŘI V CENĚ KLIMATIZACE TV SAT BAZÉN
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ALKYON BEACH 3* Agios Georgios Oblíbený hotel

Příjemný rodinný hotel v řeckém stylu se 
nachází mezi tyrkysovým mořem a kopci 
porostlými piniemi, pouhých 30 m od jedné 
z nejkrásnějších pláží ostrova. Milovníci přírody 
ocení dobrodružné procházky na utajené 
romantické pláže. Jen pár kroků od hotelu 
najdete obchůdky a řecké taverny. Klienty 
potěší milá atmosféra hotelu a blízkost pláže.  
Hotel: Sestává ze tří budov ve velké a udržované zahradě, kte-
rá nabízí dovolenkový klid a pohodu. Je okouzlující ležet na le-
hátku u  bazénu, usrkávat lahodný drink a  pozorovat krásné 
modré moře. Ti nejmenší ocení brouzdaliště pro děti i  dětský 
koutek plný zábavy. Povečeřet můžete v příjemné klimatizova-
né restauraci či na venkovní terase při svitu hvězd. 

Pokoje: Hotel nabízí klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost 
1–2 přistýlek) s příslušenstvím, lednicí, telefonem, TV/SAT a bal-
konem nebo terasou s výhledem do zahrady či k bazénu.
Stravování: Polopenze formou švédských stolů (nápoje k ve-
čeři nejsou v ceně). 
ALL INCLUSIVE za příplatek. 

 již od 12 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let  7 990 Kč LETECKY
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K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉNV CENĚ
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AMALIA 3* Dassia Novinka

Rodinný hotel s příjemnou atmosférou leží 
uprostřed krásné přírody, pouhých 300 m 
od  dlouhé  písečno-oblázkové pláže, proslulé 
poležením na zelených trávníkách pod 
palmami a staletými olivovníky. Jen pár kroků 
od hotelu se nachází živé korzo s typickými 
bary, tavernami, obchody s potravinami 
i suvenýry a tančírnami. Do hlavního města 
Kerkyra se dostanete pohodlně ostrovním 
autobusem, zastávka je přímo u hotelu. 
Hotel: Ozdobou hotelu je velký bazén se sluneční terasou, le-
hátky a  slunečníky v  ostrovní zeleni, venkovní posezení s  ty-
pickým řeckým barem a  volnočasovými aktivitami a  prostor-
ná klimatizovaná jídelna. Klienti jistě ocení animační a večerní 

programy v  sesterském hotelu Magna Grecia 4*, který se na-
chází pouhých 200 m od hotelu Amalia. Zde mohou ochutnávat 
i ostrovní speciality v rámci all inclusive.  
Pokoj: Moderní klimatizované 2-lůžkové pokoje (možnost při-
stýlky) jsou s příslušenstvím, TV/SAT, ledničkou a balkonem či 
teresou.
Stravování: ALL INCLUSIVE program

 již od 14 990 Kč LETECKY
Dítě do 12 let  7 990 Kč LETECKY
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DÍTĚ  
ZDARMA

300m
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VILA MARGARITA Barbati Evergreen

Tento krásný dům Vás zaujme jedinečnou 
polohou na úpatí hory Pantokrator, pouhých 
200 m od slavné ostrovní pláže Gold Beach, 
v rozkvetlé zahradě u velkého bazénu se 
sluneční terasou,  lehátky a jedinečnými 
výhledy na moře a v dáli ležící Kerkyru.  
Vila: Nabízí prostorná 2-lůžková studia (možnost přistýlky) 
a  apartmány s  oddělenými ložnicemi. Studia i apartmány po-
skytují veškerý komfort a jsou vybavena kuchyňským koutem 
(vařič, lednice, nádobí), příslušenstvím a  balkonem. Většina je 
s výhledy na moře. Klimatizace za příplatek. Ve společných pro-
storách wi-fi zdarma.

Stravování: Individuální, nabízíme možnost dokoupit večeře.  

již od 10 690 Kč LETECKY
Dítě do 17 let  7 990 Kč LETECKY
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Stravování – nově originálně a levněji
Ptáte se jak? Stačí mít MONATOUROVSKÉ TALONY, které 
platí v různých restauracích ostrova. A každý večer zajít do 
jiné taverny podle Vaší chutě a nálady. 

300m

K MOŘI ZA PŘÍPLATEK KLIMATIZACE TV SAT BAZÉN

VEČEŘE
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Myslete na to,
že
musí být.
SRANDA

www.uniqa.cz

Vždy a všude s cestovním 

pojištěním UNIQA

Leto navysku B5.indd   1 17.08.15   23:19

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR



POHODLÍ, BEZPEČÍ A KOMFORT. 
S námi jezdíte moderními autobusy zn. SETRA s klimatizací, WC, LCD monitory, lednicí a minibarem.

Cestování začíná již na palubách našich autobusů. 
Naši usměvaví a zkušení řidiči  mají pro Vás připraveny ledově vychlazené či opojně horké 

nápoje, štamprličku pro dobrou náladu, a také teplé párky a polévky, které přijdou všem k chuti. 

Rezervujte si místo v předních řadách busu za 299,– Kč

S naší autobusovou f ot ilou se dálek nemusíte bát!

AUTOBUSOVÁ FLOTILA MONATOUR



www.monatour.cz

Cestovní kancelář Monatour:
Pražská 165, 280 02  Kolín 1, tel.: 321 71 81 71

Náměstí Přemyslovců 169, 288 00 Nymburk, tel.: 325 512 597
Valdštejnovo náměstí 88,  506 01 Jičín, tel.: 493 538 818

Palackého 84, 541 01 Trutnov, tel.: 724 177 977

To musíte zažít ...

Novinky a svěží zájezdy každý den na

PALMASOL
Benalmádena

PARC HOTEL  
LA VILLA
Forio

TERME PARK  
MEDITERRANEO
Forio – Citara MEMENTO RESORT 

Kassiopi

ALBA SELEQTTA
Lloret de Mar MARIPINS

Malgrat de Mar
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